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Esztergályos Jenő: Az én matematikám 2. évfolyam
A tankönyvcsalád építkezése vertikálisan és horizontáli-
san is megvalósul. A tankönyvre épül Az én matematikám 
feladatgyűjtemény, a Számoljunk! 2., a Szöveges matemati-
kafeladatok, a felmérőfüzet és az interaktív tananyag.

Minden tananyagrész, ami a tankönyvben szerepel, meg-
felel a tanulók életkori sajátosságainak. Ennek a korosztály-
nak a fogalomkialakítás során a tevékenységek sokaságára 
van szüksége. A feladatok maximálisan ösztönöznek erre. 
A tanulók a tevékenységtől a rajzos lejegyzéseken keresz-
tül jutnak el az absztrakció különböző szintjéig.

A tankönyv kiválóan alkalmas a tananyag aprólékos, 
igényes feldolgozására. A tankönyvben feldolgozott is-
meretek rögzítését, alapos begyakoroltatását és prob-
lémaszintű alkalmazását jól segíti Az én matematikám 
feladatgyűjtemény. A Számoljunk! 2. című kiadvány és az 
Okos(k)odó szintezett feladatanyaga támogatja a di� eren-
ciált képességfejlesztést. A mennyiségi és minőségi di� e-
renciálás nagy előnye a tankönyvcsaládnak. A tananyag 
közös feldolgozása után az önállóság mértékének foko-
zására egyre nagyobb teret engednek a taneszközök.

A kézikönyv megújult változata nagyon jó. A Képesség-
fejlesztő matematikai játékok című fejezet különösen jó 
szolgálatot tehet, hiszen nem szabadna játék nélkül órának 
elmúlnia. Az óravázlatok is sok ötletet tartalmaznak a vál-
tozatos óravezetéshez. 

◆ A tankönyvben az oldalakat nyitó szöveges feladatok 
képei nagyon szemléletesek és szépek, a szövegek közel 
állnak a tanulókhoz. 

◆ A fokozatosság elvének betartása példaértékű. 
◆ Nagyon jól kimunkált a fogalomkialakítás során fel-

használt tudáselemek begyakoroltatása. 
◆ Mintát kapnak a tanulók a szöveges feladatok meg-

oldásának helyes algoritmusára, mely a követelmények 
között továbbhaladási feltétel.

◆ A 100-as számkör kialakítása, vagyis a számkörbő-
ví tés nagyon aprólékos és sokszínű. 

◆ Nagyon jó, hogy azok a pénzérmék, amelyek használa-
tosak a mindennapi életben, szerepelnek a tankönyvben. 
Szerintem nagyon fontos dolog a pénzzel való számolni 
tudás megtanítása. Szerencsés választás az euró haszná-
lata a számkörbővítésnél és a szöveges feladatoknál.

◆ A százas tábla, mely a könyv mellékletében található, 
már a számköri ismeretek tanítása során, de később is sok 
játékra ad lehetőséget. 

◆ A baglyos feladatok különösen segítik a di� erenciálást. 
◆ A mérések nagyon módszeresen vannak felépítve. 

Jó, hogy páros vagy csoportmunkában, gyakorlati mérés-
sel lehet megoldani a feladatokat. 

◆ A maradékos osztás értelmezése tevékenységgel, ko-
rongos számképekkel és szöveges feladatokkal nagyon jó. 

◆ A tanulók szeretik a tankönyvüket, mert érdekes, 
szép, gondolkodtató feladatok vannak benne, sok felada-
tot tudnak hibátlanul megoldani. 

◆ Ez a tankönyv az esztétikai követelményeknek is 
igen magas szinten megfelel. A képek nagysága és színe, 
a betűk és számok mérete nagyon ideális. Az egyes oldala-
kon megfelelő a feladatok mennyisége, a tanulók könnyen 
tájékozódnak rajta. 

A tankönyvcsalád alkalmas arra, hogy a tanulók jó szin-
ten elsajátítsák a tananyagot, számolási készségük és gon-
dolkodásuk a lehető legjobb szintet érje el. Nagy előnye 
továbbá, hogy megőrzi a gyermekek matematika iránti 
fogékonyságát. A szerényebb képességűeknek is megfelelő 
lehetőséget biztosít a továbbhaladási feltételek teljesítésé-
hez, valamint a gondolkodás, kreativitás, tehetség fejlesz-
téséhez. Alkalmas a tankönyvcsalád felzárkóztatásra és 
tehetséggondozásra is. Fontos célt segít megvalósítani ez 
a könyv: szeressék a gyermekek a matematikát. 

TANKÖNYVEINK PEDAGÓGUSSZEMMEL
Mint arról már júniusi lapszámunkban hírt adtunk, egyedülálló kez-
deményezésként tankönyvi konzultációra hívta az Apáczai Kiadó a 
tanítókat, tanárokat. A beérkezett munkák igazolták a várakozásokat, 
melyekből a következő lapszámainkban is rendszeresen közreadunk 
néhányat. JÓNÁS CSABÁNÉ
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Fonódiné Vidovics Katalin – Pete Lászlóné: Környe-
zetismeret – Nyitott szemmel 2. évfolyam

◆ A tankönyv színvonalas képanyaga, feladatai meg-
felelnek a tanulók életkori sajátosságainak. Látványosak a 
témaköröket nyitó egész oldalas képek. A tanulók már itt 
rácsodálkoznak a fontos dolgokra, mely az előzetes isme-
retek sokaságának felidézését indítja el.

◆ Nagyon szerencsés a tananyag élőhelyek köré törté-
nő csoportosítása. A tanulóknak a legtöbb tapasztalata az 
erdő témaköréhez kapcsolódik. A tapasztalatok felidézése 
és a munkafüzet feladatainak megoldása elég időigényes, 
de megéri a fáradságot, mert az órai anyagok feldolgozása 
könnyebb lesz. 

◆ Nagyon találóak a tananyagok címei, ráirányítják a 
� gyelmet a lényegre. A tankönyv oldalain a szövegek át-
tekinthetőek.

◆ A tankönyvben használt piktogramokon könnyen 
kiigazodnak a tanulók. A Kísérletezz, � gyeld meg! és a 
Nézz utána! típusú feladatok sok érdekességgel gazdagí-
tották az órákat. 

◆ A tankönyv végén található Fogalomtár segíti a kevés-
bé ismert szavak értelmezését, az önálló ismeretszerzést, 
a búvárkodást a könyvtárban és az interneten. Az Érde-
kességek című részekben szereplő ismereteket szinte min-
dig megjegyezték a tanulók, mert örömmel töltötte el őket 
ezen információk elsajátítása. A gondolkodás fejlesztése 

során az ok-okozati összefüggések keresésére sok lehető-
séget kínál a könyv. 

◆ Nagyon tetszett a gyermekeknek és nekem is a lapok 
bal oldalán a bal szélen, jobb oldalán a jobb szélen találha-
tó képek sokasága. Ezek is maximálisan segítik az isme-
retek megértését és rögzítését. 

◆ A tananyagok végén található ellenőrző kérdések 
megkönnyítik az ismeretek rendszerben látását, a leg-
fontosabbak felidézését. Ha ezeket megválaszoljuk, szin-
te egységben láthatjuk az órai tananyagot. A témakörök 
végén található rendszerező oldalak a leglényegesebb 
fogalmakat és tudnivalókat tartalmazzák. Mi ezeket az 
oldalakat az aktuális tananyagot feldolgozó órák végén 
használtuk vagy a következő óra elején. 

A munkafüzet feladatai összhangban vannak a tan-
könyvvel, érdekesek, jól motiválják a tanulókat. A mun-
kafüzet gyakran olyan feladatokat is tartalmaz, amelyeket 
visszakereshet a tankönyv szövegéből. Gyakorolhatják a 
tanulók a szövegben való tájékozódást, fejlődik a szö-
vegértelmező képességük. Szerencsés megoldás, hogy 
a munkafüzet nem színes. A tanulók szívesen rajzolnak 
bele és a színezéssel csodálatos alkotások készülnek, köz-
ben mélyül a tudásuk is. 

A kézikönyv sok hasznos tanáccsal segíti a pedagógusok 
munkáját. A módszertani ajánlások megkönnyítik a pe-
dagógus felkészülését. Az óravázlatok egy témakörből 
készültek, ezért egy folyamatot mutatnak be. A tanító öt-
leteket kap a tanítási óra változatos vezetéséhez. Szeren-
csés választásnak tartom, hogy az óravázlatokban páros 
és csoportmunkára ajánlott feladatok is találhatók. 

Sok lehetőség adódik a környezettudatos magatartá-
suk fejlesztésére. Nagyon hasznosak a tankönyvben zöld 
betűkkel jelölt egészség-, környezet- és természetvédelem-
mel kapcsolatos � gyelmeztetések. Sok negatív tapasztalat-
ról és pozitív élményről számolnak be a tanulók, közben 
fejlődik kommunikációs képességük. 

A könyvben alkalmazott félkövér betűvel kiemelt fo-
galmak és kulcsszavak megkönnyítik a tanulást, hiszen 
segítségükkel egyszerűbben felidézhető és rögzíthető a 
tananyag. 

AZ ÖNÖK TOLLÁBÓL
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Nyiri Istvánné: Hétszínvarázs olvasókönyv 2. évf. 
Burai Lászlóné – dr. Faragó Attiláné: Hétszínvarázs  
munkafüzet 2. évf.

◆ A jól felépített, bájos rajzokkal illusztrált tankönyv 
azonnal megnyeri a gyermekeket. Szépirodalmi szövegei 
összhangban vannak az általános emberi normákkal, érté-
kekkel, a humanizmus követelményeivel, � gyelembe véve 
az életkori sajátosságokat. Segíti a szövegértéssel kapcsola-
tos kompetenciák kialakítását az olvasmányokhoz tartozó, 
az idegen szavak értelmezését tartalmazó lábjegyzetekkel. 

◆ Az írás és az olvasás munkafüzet összhangban van az 
olvasókönyv tananyagtartalmával. A tankönyvre épül-
nek a munkafüzetek, feladatgyűjtemények, felmérések. 

◆ A tananyagok tananyagtartalmában meg� gyelhető a 
fokozatosság elve. 

◆ A különböző, változatos műfajú szemelvények gaz-
dag nevelési lehetőséget kínálnak. Hatnak a gyermekek 
érzelmeire. Ösztönzik őket véleményük kinyilvánításá-
ra, gondolkodásra késztetnek, tevékenykedtetnek, ezáltal 
maradandóbb tudást eredményeznek. 

◆ A megfelelő, jól formált kérdések, a sokféle megol-
dást kínáló problémák, a tevékenykedtető, gondolkodásra 
késztető feladatok a tanulási folyamatot segítik.

◆ Megfelelő a vers és a próza aránya. A mesék kiválóan 
alkalmasak dramatizálásra. Jók a szólások, közmondások 
egy-egy olvasmány után. Ezek összegzik a történet lénye-
gét, tanulságul is szolgálnak. 

◆ Az átdolgozott olvasókönyvben kérdések, feladatok 
szerepelnek, amelyek a munkafüzethez igazodva, azt ki-
egészítve elősegítik a szöveg feldolgozását, megértését. 
A kérdések megfogalmazási módja fejleszti a probléma-
megoldó, problémalátó gondolkodást. 

◆ Lehetőséget nyújtanak mind az egyéni, mind a páros, 
csoportos, frontális osztálymunkában történő feladat-
megoldáshoz. A tankönyv és a munkafüzet remek segít-
séget nyújt a felnőttnek a tanulási folyamat megszervezé-
séhez, a gyermeknek az egyéni fejlődéshez. 

A hagyományos értékek fellelhetők: 
1. fejezet: A tanulás, tudás fontossága, kötelességtudatra 

nevelés. 
2. fejezet: A növények, állatok tisztelete, szeretete. 
3. fejezet: Nevelő hatású mesék, melyek erkölcsi tanulsá-

got hordoznak. Találkozunk pozitív és negatív példákkal. 
4. fejezet: A család fontosságáról, a szeretetről, udvarias-

ságról, az idősek megbecsüléséről, tiszteletéről, barátság-
ról, együttérzésről, a munka megbecsüléséről, az adott szó 
betartásáról szól. 

5. fejezet: Hazaszeretetről, a hazához, a tájegységekhez, 
az adott településhez tartozásról szól. Versek, olvasmá-
nyok erősítik a magyarságtudatot, árnyaltan, � nom érzé-
kenységgel. 

6. fejezet: Fellelhető a keresztény kultúrakincs megléte 
a karácsonyi, húsvéti olvasmányokban. A népszokásokat, 
a hagyományok fontosságát ismerik meg a tanulók. 

Nyiri Istvánné: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok  
2. évfolyam 

◆ A munkafüzet négy fő témában tartalmaz különböző 
típusú szövegeket. Változatos témáival hozzájárul a szö-
vegértési képesség fejlesztéséhez. Segít az olvasóvá neve-
lésben, a mindennapi életben alkalmazható ismeretekhez 
juttatja a gyerekeket (Praktikus ismeretek témakör). 

◆ A szöveg és a hozzá kapcsolódó feladatok elrendezé-
se jó, mivel a kétoldalas anyagoknál sem kell a gyereknek 
visszaforgatni. 

◆ A témakörök jól elkülönülnek, épülnek az olvasó-
könyv fejezeteire (Mese és valóság, A természet titkai). 

◆ Tartalma, terjedelme megfelel a korosztály életkori sa-
játosságainak, érdeklődési körének. Azt tapasztaltuk, hogy 
a „Játsszunk együtt” témakör kevésbé motiváló, bár ezek a 
korszerű ismeretek is az életben való eligazodást segítik. 

◆ Esztétikus kivitelével, illusztrációival igényességre 
nevel. 

◆ A munkafüzet alkalmas a tanórai di� erenciálásra, 
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra. 
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Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyes-
írás 2. évfolyam
Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Anyanyelvi gyakor-
ló 2. évfolyam

◆ Édes anyanyelvünk megismertetése az iskolák talán 
legfontosabb feladata. Igaz a mondás Kodály Zoltántól: 
„A magyart is tanulni kell, még a született magyarnak is. 
Ha nem csiszolja, újítja folyamatosan, berozsdásodik.” 

◆ Az olvasás és a nyelvtan tananyagtartalma összhang-
ban van egymással. A nyelvtankönyv több feladata utal az 
olvasmányok szövegére. Az Anyanyelvi gyakorló a 2. év-
folyamos Nyelvtan és helyesírás tankönyv anyagára épül-
ve, azt kiegészítve ad pluszfeladatokat. Ezáltal lehetőség 
nyílik a di� erenciálásra. Az Anyanyelvi gyakorló kiváló 
segítség a pedagógusnak, és remek gyakorlási lehetőség a 
gyerekeknek. 

◆ A tananyagok feldolgozási módja logikus szerkezeti 
felépítésű, az ismeretek egymásra épülnek. A könnyebb-
től halad a nehezebb felé, az egyszerűbbtől az összetett 
felé, a közelebbitől a távolabbi felé. Figyelembe veszi a ta-
nulók életkori sajátosságait és értelmi fejlődését. Ez hatá-
rozza meg a tanítandó anyag mélységét, részletességét. 

◆ A feladatok sokszínűek. Megfogalmazási módjuk fej-
leszti a problémamegoldó, problémalátó gondolkodást. 

◆ A feladatok többsége önálló munkát, kreativitást igé-
nyel, di� erenciálásra alkalmas. Beépíthetők az óra mene-
tébe is, de házi feladatként is funkcionálnak. A helyesírás 
biztonságának megalapozására szolgálnak, a nyelvtani 
fogalmak használatát tudatosítják. Építenek a tanulók 
előzetes ismereteire, tevékenykedtetésére.

◆ A tankönyv feladatrendszere lehetővé teszi a korsze-
rű tanítási-tanulási stratégiák alkalmazását, a változatos 
munkaformák használatát. Ezt jelölik is a feladatok előtt. 
A lehető legváltozatosabb módon összeválogatott fel-
adatai épülnek a kompetenciára, újra és újra felkeltik a 
gyerek érdeklődését. A pedagógusnak nagy segítséget je-
lentenek a tollbamondás szövegei, amelyek szintén épül-
nek a tananyagra és a tantárgyak közötti kapcsolat is fel-
fedezhető bennük (pl. évszakokhoz kapcsolódó szövegek). 

Minden téma végén összefoglalásként gyakorló feladatok 
teszik lehetővé az ismétlést. 

◆ A tankönyv és az Anyanyelvi gyakorló nagyon tet-
szetős, színes kis képei szinte csalogatják a gyerekeket a 
feladatok megoldására. Az Anyanyelvi gyakorló sok rejt-
vényes, táblázatos feladata egy színes gyermekújsághoz 
hasonlít, melyet szívesen vesz kézbe az ember. 

Bencs Vilmosné: Írás munkafüzet 2. évfolyam
◆ A 2. évfolyamos Írás munkafüzet az életkori sajátos-

ságoknak megfelelően felépített, segíti az írással kapcso-
latos kompetenciák kialakulását. Egy-egy óra egy-egy 
oldal a munkafüzetből. Összhangban van a Hétszínvarázs 
olvasókönyvvel, sok feladata ehhez kapcsolódik. 

◆ A tanulók meglévő tudására épít, de lehetőséget biz-
tosít az ismétlésre, hiszen az összes kis- és nagybetűt újra 
íratja. A nyelvtani tananyag (pl. betűrend) is szerepel a 
feladatok között, így elmondható, hogy a tantárgyak tan-
anyagtartalma összhangban van. 

◆ Az egyes feladatok változatosak, hiszen a másolás, az 
emlékezetből írás, a tollbamondás, a fogalmazás előké-
szítése egyaránt szerepel a feladatok között. 

◆ Mivel az írás egyéni munka, ezért a munkafüzet cso-
portmunkára, páros munkára nem nagyon ad lehetősé-
get, viszont a di� erenciálásra igen, a gondolkodtató bag-
lyos feladatokkal. 

◆ A feladatok előtti jelmagyarázat világossá teszi a gye-
reknek, milyen típusú munka vár rá. 

◆ Az olvasókönyvben fellelhető hagyományos értékek 
ebben a munkafüzetben szintén megtalálhatók. Az olva-
sásórán megtanultakat így átismételhetjük, hogy ezek az 
értékek még inkább a gyerek sajátjává váljanak. 

◆ A gyerekek előtt lévő írott betűk, szavak mintául 
szolgálnak, igényességre nevelnek. A tetszetős, rendezett 
kézírás megalapozását segítik. 

◆ A gyerekek életkori sajátosságából fakad, hogy az írás 
nem tartozik a kedvenc tantárgyaik közé. Gyorsan elfá-
radnak, vagy egyszerűen nem szeretik a monoton írást. 
Ahhoz pedig, hogy az írás készségszintre emelkedjen, 
sokat kell gyakorolni. Ehhez nyújt kiváló segítséget ez a 
munkafüzet a változatos feladataival. 
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